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 środa, 21 IV 
 17.00 Kolegiata św. anny, ul. św. anny 11
 msza święta w intencji śp. księdza profesora Józefa Tischnera

 18.30 scena im. stanisława Wyspiańskiego pWst, ul. straszewskiego 22
 Spotkanie z laureatami Nagrody Znaku i Hestii imienia księdza
 Józefa Tischnera – w programie m.in.: filmowe prezentacje 
 laureatów, wręczenie nagród i stypendium instytutu nauk o Człowieku 
 w Wiedniu oraz dyskusja z udziałem nagrodzonych, 
 prowadzenie: ks. adam Boniecki i Henryk Woźniakowski
 
 cZwarTek, 22 IV
 10.00  aula Collegium novum UJ, ul. gołębia 24 
 międzynarodowa konferencja naukowa
 Świat i wiara w godzinie przełomu
 część I: Polski krajobraz duchowy, 
 prowadzenie: ks. dr Jarosław Jagiełło, UpJpii
10.00-10.35 Sytuacja chrześcijaństwa w Polsce dzisiaj i w przyszłości, 
 o. paweł Kozacki op
10.40-11.10 Chrześcijaństwo przyszłości wobec odziedziczonej polskiej tradycji wiary,
  ks. prof. grzegorz ryś, UpJpii
11.15-11.45 Duchowość ponowoczesna. Alternatywne style duchowe w Polsce, 
 prof. anna sobolewska, pan
 przerwa
12.05-12.35 Inspiracje religijne w świecie ponowoczesnym,
 prof. tadeusz gadacz, Up
12.40-13.10 Przemiany religijności polskiej w warunkach sekularyzacji,
 ks. prof. Janusz mariański, KUl
13.15-15.00 dyskusja – prowadzenie: prof. tadeusz gadacz

 18.00 scena im. stanisława Wyspiańskiego pWst, ul. straszewskiego 22
 czytamy Tischnera: Wiara w godzinie przełomu – głośna lektura 
 eseju ks. Józefa tischnera w wykonaniu Jacka romanowskiego 
 i studentów pWst

 PIąTek, 23 IV
 10.00 aula Collegium novum UJ, ul. gołębia 24 
 międzynarodowa konferencja naukowa 
 Świat i wiara w godzinie przełomu
 część II: Drogi i bezdroża sekularyzacji, 
 prowadzenie: prof. aleksander Bobko, Urz
10.00-10.35 Epoka świecka. Diagnoza,
 prof. Charles taylor, Uniwersytet mcgill, Kanada 
10.40-11.10 Postęp, rozwój, konserwatyzm...,
 s. prof. Barbara Chyrowicz, KUl
 przerwa

11.30-12.00 Sekularyzacja z perspektywy Kościoła,
  ks. prof. Henryk Witczyk, KUl, papieska Komisja Biblijna
12.05-12.35 Filozofia postsekularna a religia,
 prof. agata Bielik-robson, pan
12.40-14.00 dyskusja – prowadzenie prof. aleksander Bobko

 17.00 aula auditorium maximum UJ, ul. Krupnicza 33
 colloquia Tischneriana: Solidarność pielgrzymów 
 – chrześcijaństwo na dziedzińcu pogan – wykład 
 ks. prof. Tomáša Halíka (tłumaczenie symultaniczne)

 18.30 aula auditorium maximum UJ, ul. Krupnicza 33
 Jaskinia filozofów – dyskusja z udziałem 
 ks. prof. Tomáša Halíka i prof. charlesa Taylora,
 prowadzenie: elżbieta Kot, Wojciech Bonowicz, łukasz tischner

 SoboTa, 24 IV
 11.00 Wyższa szkoła europejska im. ks. Józefa tischnera, 
  ul. Westerplatte 11
 Spotkania Filozoficzne młodych – w programie m.in. 
 prezentacja spektaklu Na ścieżkach Józka Szkolnego w wykonaniu 
 uczniów gimnazjum w trzemeśni oraz warsztaty filozoficzne 
 dla młodzieży z udziałem o. prof. Jana andrzeja Kłoczowskiego op 
 i prof. Karola tarnowskiego, prowadzenie: dr michał Bardel 

 17.00 aula auditorium maximum UJ, ul. Krupnicza 33
 Poeci Tischnera – multimedialny spektakl z udziałem: 
 ewy Kaim, moniki rasiewicz, doroty segdy, grzegorza mielczarka, 
 Jacka romanowskiego, Jerzego treli i grzegorza turnaua,
 reżyseria ewa Kutryś, współpraca Wojciech Bonowicz
  wstęp za zaproszeniami – do odbioru w Księgarni znak, 
 ul. sławkowska 1 lub w pWst ul. straszewskiego 22

 Wydarzenia toWarzyszĄCe

 PoNIedZIałek, 19 IV
 12.00 aula V liceum ogólnokształcącego w Krakowie,
  ul. studencka 12 
 Lekcja czytania z wojciechem bonowiczem: 
 esej ks. Józefa Tischnera Chochoł sarmackiej melancholii 
 – akcja społeczna dla licealistów organizowana przez 
 Fundację „tygodnika powszechnego” (udział po wcześniejszym 
 zgłoszeniu na adres lekcjeczytania@tygodnik.com.pl)

21 – 25 iV Foyer pWst, ul. straszewskiego 22 
 wystawa archiwalnych plakatów dni Tischnerowskich


